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 کزین برتر اندیشه برنگـذرد 

 

 
 
 

 ».رشـادت «  هاز مجموعکتابی است  »آموزان تیزهوش آموزش و آزمون علوم چهارم براي دانش« کتاب
گیرند و با انجام  آموزان مطالب علوم کالس چهارم ابتدایی را در سطح پیشرفته فرا می در این کتاب دانش

ي تشـریحی، بـه    نامـه  یابنـد. در پاسـخ   بر مطالب درسی تسلّط مـی  ،اي هاي چهار گزینه ها و پرسش رینتم
 هاي مهم پرداخته شده است. آموزان، به نکته ها، پاسخ جامع داده شده و به فراخور نیاز دانش پرسش

هاي  نات مدارس و آزمونتوانند براي موفقیت در امتحا ي چهارم ابتدایی می آموزان پایه از این کتاب، دانش
 ورودي مدارس برتر استفاده کنند.

زاده، دبیـر محتـرم    محمدي و مجید یحیی مجید علیدانیم از مؤلفان محترم کتاب آقایان  در پایان الزم می
سـارا لطفـی مقـدم و بهـاره خُـدامی      آرا)،  چـین و صـفحه   ها گلناز جـوانمردي (حـروف   مجموعه و نیز خانم

 اند، قدردانی کنیم. به ثمر رساندن این کتاب، زحمات زیادي متحمل شدهکه در  )ها (گرافیست
ها، با ارائه نظرها، انتقادها و پیشـنهادهاي خـود،    آموزان و اولیاي محترم آن امیدواریم معلمان گرامی، دانش

 ما را در بهتر کردن این مجموعه یاري فرمایند.
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 زنگ علوم 
 

ها را پیدا کنیم. بهترین روش  شویم که باید پاسخ آن رو می هایی روبه رف خود و محیط با دقّت مشاهده کنیم، با پرسشوقتی به اط
کنیم تا اطالعات جدیدي را به دست آوریم، مسیر  است. اگر مراحلی که ما طی می روش علمیبراي پاسخ به این پرسشها همان 

طی کند دانش کسب شده از این روش، ماندگار خواهد بود. براي پایدار ماندن اطالعـات بـه دسـت آمـده روش      درست و علمی را
 ضروري خواهد بود.یادگیري بسیار مهم است. براي رسیدن به این مهارت آشنا بودن با روش علمی و کاربرد آن 

 مراحل روش علمی:   
 هایی طراحی کنیم. شکل یک سوال یا سوالمبراي هر  -2 به دقت مشاهده کنیم. -1
 کنیم. بینی می شود، یک پاسخ مناسب را پیش براي هر سوالی که طرح می -3
 کنیم. بینی خود را آزمایش می درستی پیش -4
 کنیم.  گیري می را تفسیر و سپس نتیجه اطالعات -5
کنـیم: مـثالً بـا کمـک حـس       ه مـی در این مرحله از تمام حواس خود استفاد مشاهده: -1

ی، صـداها را از هـم تشـخیص    دهیم. بـا کمـک حـس شـنوای     ا تشخیص میها ر ی، رنگبینای
هـا را بـا    حس المسه و مزه می را باگر-سرديبویایی،  ها را با کمک حس دهیم، بوي گل می

ها تعداد، رنـگ و بـو و    قتوکنیم. مشاهده انواع مختلفی دارد، بعضی  ی درك میحس چشای
کنیم، مثالً بارش تگرگ یا باران رگباري بعد از ظاهر شـدن   ها را مرور می حتی ترتیب اتفاق

 رو) به ابرهاي گل کلمی شکل در آسمان است. (شکل رو
 آید. ي دقیق است که سوال در ذهن انسان به وجود می با مشاهده طرح سوال: -2
دهیم. این  هاي خود می فرضیه پاسخ احتمالی است که به پرسش بینی (فرضیه): پیش -3

 د:د. به مثال زیر توجه کنینممکن است درست یا نادرست باش کهد نها باید علمی باش پاسخ
 

انـد. (مشـاهده)    کنند که بعضی درختان خشـک شـده   ها در پارك مشاهده می روند. آن شهر می آرمین به همراه فربد به پارك
اند؟ (طرح سـوال) فربـد در    اند در این پارك خشک شده پرسد: چرا درختانی که به اندازه کافی آبیاري شده آرمین از فربد می

 سازي) بینی یا فرضیه (پیش» اند. زا به درختان آسیب رسانیده ات آفترسید حشر به نظر می«گوید:  پاسخ می
 که پاسخ سوال خود را پیدا کنند باید بقیه مراحل را انجام دهند: آرمین و فربد براي آن

هاي خود، آزمایش مناسـب   براي اطمینان از درستی یا نادرستی پاسخ آزمایش کردن: -4
کنیم. در این مرحله تغییرات رخ داده را باید یادداشت کنیم و آزمایش را چند  را طراحی می

 بار تکرار کنیم تا از نتیجه به دست آمده مطمئن باشیم.
 

م تا آوري شده را تفسیر کنی از این که آزمایش را چندین بار تکرار کردیم باید اطالعات جمع بعدگیري:  تفسیر یا نتیجه -5
 درستی فرضیه را به عنوان یک نظریه (قانون علمی) ارائه کنیم. 

 

7 



 

 

 

 زنگ علوم 

 
 ها، بهترین پیشنهاد کدام است؟ درستی یا نادرستی فرضیهبراي  -1

  از افراد آگاه مشورت بگیریم. )1 

  به دقت مشاهده کنیم.) 2 

  هاي مناسب را طراحی کنیم. آزمایش) 3 

 ها همیشه درست هستند.  فرضیه) 4 

 است. ...........................هاي  خوب لمس کردن هنگام یک روش علمی، یکی از مهارت -2

  مشاهده)  4 ها تفسیر داده)  3 سازي فرضیه)  2 ح سوالطر) 1 

 بینی (فرضیه) درست است؟ کدام تعریف براي پیش -3

 تمالی براي یک پرسش است. حل اح راه یافرضیه، پاسخ  )1 

  شود. حل قطعی است که براي یک پرسش ارائه می فرضیه، پاسخ یا راه )2 

  شوند. ها است که براي یک مشکل طراحی می اي از آزمایش  فرضیه، مجموعه )3 

 باشد.  ها می براي پاسخ دادن به پرسش یوش، ر فرضیه )4 
 

 کنیم؟ در یک روش علمی، به چه منظوري آزمایش را چندین بار تکرار می -4

  شویم. تري آشنا  با وسایل بیش )1 

  کنیم. تري ارائه  هاي بیش فرضیه )2 

  وري کنیم.آ تري جمع اطالعات بیش )3 

  از درستی نتیجه مطمئن شویم. )4 

 نخستین گام در روش علمی، کدام است؟ -5

  آوري اطالعات جمع ) 4 سازي فرضیه ) 3 هده علمیمشا ) 2 آزمایش کردن )1 

 درست بیان شده است؟  کدام گزینه -6

  شوند. تحقیقات علمی با یک آزمایش شروع می )1 

  ها ثابت شده است. شوند که قبالً درستی آن هایی آزمایش می فرضیه )2 

  گیري درستی داشته باشیم. توانیم نتیجه پس از یک بار آزمایش، نمی )3 

  توانیم با آزمایش ثابت کنیم. ها را می تمام فرضیه )4 
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 بینی است؟ کدام جمله یک پیش -7

  .باشد اتاق میهواي گرم به علت گوشت فاسد شدن  )1 

  تر است. طول روز در زمستان کوتاه )2 

  چرخد. ماه به دور زمین می )3 

  این بوي گل محمدي است. )4 

زهرا در قسمتی از گزارش خود نوشت: (بعد از گذاشـتن لیـوان روي    -8

یـک از مراحـل    شمع، شعله آن خاموش شد.) این جمله بیانگرکـدام 

 روش علمی است؟

  فرضیه ) 2 گیري نتیجه )1 

  حل ارائه راه ) 4 مشاهده )3 

 زند. یک زودتر زنگ می سامان یک میخ را در حمام و میخ دیگري را درون اتاق قرار داد تا ببیند کدام -9

 ؟دهد انجام میروش علمی را  ي کدام مرحله، او در این فعالیت 

  بینی پیش ) 2 مشاهده )1 

  آزمایش ) 4 گیري نتیجه )3 

 شود؟) آزمایشی که او طراحی کرده است: وان، آب زودتر سرد میخواهد بداند: (در کدام لی علی می -10

 

 

 

  چون دو لیوان مختلف انتخاب کرده است. درست است؛ )1 

  نادرست است؛ چون باید تمام شرایط براي آب یکسان باشد. )2 

  گذارد. ها هم روي مدت زمان سرد شدن تأثیر می درست است؛ چون درجه آب )3 

  ها متفاوت باشد. لیواني  اندازهنادرست است؛ چون فقط باید  )4 

االً پرندگان بـه  کند که احتم بیان میاست او ه یک منطقدر (دانشمندي در حال بررسی علت مرگ پرندگان  -11

 ؟قرار داردي تحقیق علمی خود  اند.) او در کدام مرحله مبتال شده نوعی بیماري میکروبی

  بینی پیش )1 

  گیري نتیجه )2 

  مشاهده )3 

  ایشآزم )4 
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هـا   مطابق شکل، یک آزمایش را براي بررسی رشـد گـل   -12

 است؟نشده ایم. کدام جمله درست بیان  طراحی کرده

  خاك در رشد گیاه است. نوع هدف از انجام آزمایش، نقش )1 

  نور یکسان نگه داشته شده است.در این آزمایش عامل  )2 

  ین آزمایش یکسان باشد.نوع گل باید در ا )3 

  باشد. مقدار آب، عامل اثرگذار نمی )4 

 شود؟ اي از یک روش علمی استفاده می رحلهبینید در چه م اي که در شکل می از وسیله -13

 بینی  پیش )1 

  گیري نتیجه )2 

  مشاهده کردن )3 

  آزمایش کردن )4 

 ان شده است؟کدام گزینه درست بی -14

   کنیم. بینی را براي یک سوال مطرح می معموالً چند پیش )1 

  کنیم تا از خطا و اشتباه جلوگیري کنیم. آزمایش را چند بار تکرار می )2 

  شود. بینی انجام می آزمایش براي درستی یا نادرستی پیش )3 

  ها درست بیان شده است. تمام جمله )4 
 

اندازند تا زمان حل شدن آنها را  دانش آموزان در یک آزمایش، مقداري قند را درون چند لیوان پر از آب می ـ* 

 اند. کرده آوري شده را در جدول زیر یادداشت اطالعات جمع ها آن گیري کنند. اندازه
 

 گراد درجه سانتی 80 گراد درجه سانتی 60 گراد درجه سانتی 40 دماي آب درون لیوان

 5زمان الزم براي حل شدن 
 گرم قند

 
 ثانیه 10 ثانیه 20 ثانیه 30

 

 پاسخ دهید. 18تا  15هاي شماره  با توجه به این توضیح به سوال

 نشده است؟ ک ثابت نگه داشتهدر این فعالیت کدام ی -15

  مقدار مایع حل کننده (آب) ) 2 شونده (قند) مقدار حل )1 

  مقدار آب و قند ) 4 دماي آب )3 
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 خواهیم نشان دهیم: انجام این آزمایش آن است که میهدف از  -16

  دماي آب در حل شدن قند تأثیر دارد. )1 

  حل شدن قند در دماي آب تأثیر دارد. )2 

  شود. قند چگونه در آب پراکنده می )3 

  ها درست است. هتمام جمل )4 
 

 گیري درست از این آزمایش کدام است؟ نتیجه -17

  ندارد. بستگیمقدار قند حل شده در آب به مقدار آب  )1 

  تر از آب گرم است. بیش ددر آب سر قندحل شدن سرعت  )2 

  شدن قند در آب به عوامل مختلفی بستگی دارد. سرعت حل )3 

  شود. تر می در آب با زیاد شدن دماي آن بیش قندشدن  سرعت حل )4 
 

 ه درستی رسم شده است؟گیري از این آزمایش ب کدام نمودار پس از نتیجه -18
 

 1(  2(   

 

 3(   4(   
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  زنگ علوم 

 
 ها، طراحی آزمایش است. بررسی درستی آن راهاست و ، پاسخ احتمالی به طرح سوال بینی (فرضیه) : پیش»3«ي  گزینه -1

 کنیم. (لمس= حس المسه) ها استفاده می در مشاهده علمی از تمام حس :»4«ي  گزینه -2

 »1«ي  گزینه -3

ي اشتباه حاصل شود. به همین دلیـل آزمـایش را    ممکن است نتیجه: هنگام آزمایش به دلیل خطا و اشتباه »4«ي  گزینه -4

 ها را شناسایی کرده و مقدار آن را کاهش دهیم. کنیم تا اشتباه تکرار می

 »2«ي  گزینه -5

) نادرسـت اسـت زیـرا    2شـود. گزینـه (   ی) نادرست است زیرا تحقیقات علمی با مشاهده شروع م1گزینه (» : 3«ي  گزینه -6

گوینـد.   ها قـانون علمـی مـی    ثابت شده باشد به آن ها قبالً باشند و اگر درستی آن ها پاسخ احتمالی به سوال خاص می فرضیه

 ها قابل آزمایش شدن نباشند. برخی فرضیهممکن است ) نادرست است زیرا 4گزینه (

 »1«ي  گزینه -7

 » 3«ي  گزینه -8

 کند. ها بررسی می سامان نقش رطوب را در زنگ زدن میخ»: 4«ي  گزینه -9

  ها متفاوت باشند. آزمایش درست آن است که دماي آب در هر دو لیوان برابر باشد و فقط جنس لیوان: »2«گزینه  -10

بینـی الزم را   پـیش  ،دانشمند با بیان یک پاسخ احتمالی به سوال مربوط به علت مرگ پرندگان در منطقه»: 1«ي  گزینه -11

 .هر چند ممکن است علت مرگ پرندگان عوامل دیگري باشند ارائه کرده است

ها متفاوت  کنند. خاك گلدان ، پشت یک پنجره به یک اندازه نور دریافت میدر این آزمایش هر دو گلدان :»4«ي  گزینه -12

 کنند، برابر خواهد بود. است اما مقدار آبی که دریافت می

 »3« ي گزینه -13

 » 4«ي  گزینه -14

 کند. آب (حالل)، زمان الزم براي حل شدن قند تغییر می با تغییر دادن دماي»: 3«ي  گزینه -15

 ایم. داشتن عوامل موثر در حل شدن قند، فقط دما را تغییر داده در این آزمایش با ثابت نگه»: 1«ي  گزینه -16

 »4«ي  گزینه -17

  شود. میتر حل  گرم سریع شود که قند در آب گیري از آزمایش مشخص می نتیجهبا  :»1«ي  گزینه -18
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 ها در زندگی  مخلوط 

 
تـر از   ها را بشناسیم تـا بتـوانیم بهتـر و درسـت     است آن کنیم. پس الزم زیادي استفاده می ي خود از مواد ما در زندگی روزانه

 هایی که ممکن است به ما وارد کنند دوري جوییم. ها استفاده کنیم یا از آسیب آن

 ها: مخلوط 

خواهید دید که از چندین جزء تشکیل شده است و هر جزء آن بـا  لدان یا باغچه نگاه کنید، بین به مقداري خاك گ اگر با ذره
ي  میان اجـزاي سـازنده    هایی دارد. حال اگر مقداري از این خاك را درون یک لیوان آب بریزید نخستین تفاوت دیگري تفاوت

 توانید این تفاوت را شرح دهید؟ خاك آشکار خواهد شد. آیا می
گیرند و اجزایی مانند ذرات سنگ  ترند روي آب قرار می هاي پوسیده که در اصطالح سبک است، اجزایی مانند برگ بله درست

گیرنـد کـه بـه مـرور      روند. بعضی از ذرات خاك هم به صورت معلق درون آب قرار می ترند به ته لیوان می و ماسه که سنگین
شـود. یکـی از    انـد مخلـوط گفتـه مـی     ي مختلـف تشـکیل شـده    مـاده  شوند. به چیزهایی مانند خاك که از چند نشین می ته

براي نمونه نمک چه به  کنند. ي خود را حفظ می هاي اولیه اجزاء سازنده ویژگیها این است که  مهم مخلوطهاي  ویژگی
 شود.  اي شور دارد و همچنین در آب حل می تنهایی و چه به صورت مخلوط با ماسه مزه

 هاي جامد، مایع و یا گاز وجود داشته باشند: به یکی از حالتتوانند  ها می مخلوط

 
 هاي باال آورده شده است.  هایی براي هر کدام از مخلوط در زیر مثال

 صابون -سکه -خاك  -ساالد  جامد:

 خون-سرم-شیر-شامپو -آبلیمو -الکل و آب  :مایع

 باشد. ي دیگر میهوا که شامل گاز اکسیژن، بخار آب و سایر گازها  مخلوط :گاز

 ها: انواع مخلوط 

 هاي زیر را انجام دادند: رضا و بهزاد با مقداري شکر، آب و ماسه آزمایش
را کامالً هـم   رون یک لیوان آب ریخت و آند* رضا یک قاشق شکر را در 

 زد تا مخلوط شفافی به دست آید.
  با هم مخلوط کرد. ها را کامالً * بهزاد یک قاشق شکر را درون مقداري ماسه ریخت و آن
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 هاي شکر را تشخیص دهید؟ توانید دانه باال شما می هاي در کدام یک از مخلوط* 
 اند؟ هاي شکر به طور یکنواخت در دیگري پخش شده * در کدام یک از این دو مخلوط، دانه

و انـد   کدیگر پخـش شـده  به طور یکنواخت در یي مخلوط  ها اجزاي سازنده هایی مانند آب و شکر که در آن به مخلوط

 شود.  هاي همگن یا محلول گفته می ، مخلوطها قابل تشخیص نیستند ي آن اجزاي سازندههمچنین 

توان این اجزاء را از  اند و می ها به طور یکنواخت در هم پخش نشده ي آن هایی مانند شکر و ماسه که اجزاي سازنده مخلوطبه 

هاي نـاهمگن محسـوب    هایی از مخلوط ساالد، آجیل و خاك،. نمونه شود. فته میهاي ناهمگن گ یکدیگر تشخیص داد، مخلوط

 شوند.   می

 هاي همگن) ها (مخلوط محلول 

شود. هر محلول حداقل از  آید که محلول نامیده می دیدیم که از حل شدن شکر در آب یک مخلوط کامالً شفافی به دست می

 باشد.  آب حالل و شکر حل شونده می ،مثال باالدو جزء تشکیل شده است، حالل و حل شونده. در 

 ها آورده شده است. هاي مهم محلولو یا گاز باشد. در جدول زیر گروه تواند جامد، مایع ي حل شونده می ماده
 

 حالل حل شونده نمونه نوع محلول 
 )آبمایع ( مایع (الکل) در آبالکل  مایع در مایع 
 )آبمایع ( جامد (نمک) آب نمک  جامد در مایع 
 )آبمایع ( اکسید) گاز (کربن دي ي گازدار  نوشابه گاز در مایع 

 

دهد حل شونده است. (نمک قبل از حل شدن در آب جامد بوده است  هاي مایع در مایع، جزئی که تغییر حالت می در محلول

 دهد.) ولی در اثر حل شدن در آب حالت جامد خود را از دست می

 تر باشد. اي است که مقدارش کم دهند، حل شونده ماده ر مایع چون هیچکدام از اجزاء تغییر حالت نمیهاي مایع د در محلول
 

 هاي زیر حالل و حل شونده را مشخص کنید.  در هر کدام از شکل 

 است. الکلشونده  ): حالل آب و حل1شکل (

 شونده آب است. ): حالل الکل و حل2شکل. (

 
 

 

 

 

هـا اشـاره شـده اسـت      یی که در بـاال بـه آن  ها البته به جز محلول

 هاي دیگري نیز وجود دارد.  محلول

ماننـد ظـروف    به عنوان مثال هوا یک محلول گاز در گاز و آلیاژها

 باشند. جامد میهاي جامد در  محلول »برنجی«
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خواهــد بــه همــراه  در صــبح یکــی از روزهــاي پــاییز بهــروز مــی 

قت زیادي ندارد. بـا پاسـخ   اش، چاي شیرین بخورد اما او و صبحانه

دادن به سؤاالت زیر به او کمک کنیـد. تـا هـر چـه زودتـر چـاي       

 شیرینش را آماده کند.

 ه قند استفاده کند یا شکر؟حب* بهروز بهتر است از 

 * بهروز بهتر است از آب داغ استفاده کند یا آب ولرم و یا آب سرد؟

حـل شـدن   د آیا * اگر بهروز از یک قاشق براي هم زدن استفاده کن

 تر انجام خواهد شد یا دیرتر؟ سریع قند

، شـکر زودتـر حـل    تر باشد حالل (آب) گرمو  ترزیرشونده (شکر)  حلشویم که هر چه  با بررسی آزمایش باال متوجه می

 شود. می

تـر و   بـیش  آب سردر د گازهاتر حل کرد. به عنوان مثال  تر و سریع توان در آب داغ بیش البته باید دانست تمام مواد را نمی

 شوند. تر حل می سریع

 ها: جداسازي اجزاي مخلوط 

 دیگر جدا کرد.  یکدیگر دارند، از  هایی که این اجزاء با یک توان با توجه به تفاوت ها را می ي مخلوط اجزاي سازنده

 صاف کردن: -1

ها را با استفاده از روش صاف کردن از  توانیم آن وت داشته باشند، ما میتفا ي ذرات در اندازهها  ي مخلوط اگر اجزاي سازنده

 رود. به کار می د در مایعمهاي ناهمگن جا مخلوطتر براي جداسازي اجزاي  دیگر جدا کنیم. این روش بیش یک

 

 

 

 

 سرریز کردن: -2

 دهید؟ کار را انجام می اگر بخواهید روغن را از آب جدا کنید، چگونه این

توانید روغن را به ظرف  گیرد، بنابراین شما با کج کردن ظرف می تر است پس روي آب قرار می سبک بچون روغن به نسب آ

 شود. دیگري منتقل کنید. به این روش جداسازي سرریز کردن گفته می

هاي ناهمگن مایع در مایع به  روش سرریز کردن براي جداسازي مخلوط

تر است در زیر جـزء   ها جزئی که سنگین گونه مخلوط رود. در این می کار

از  را تر جزء سبک ،توانیم با کج کردن ظرف گیرد و ما می سبک قرار می

 .تر جدا کنیم جزء سنگین
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به هنگام شستن برنج، حبوبات و یا درست کردن شربت خاکشیر، ذرات 

م بـه ایـن روش جـدا    تـوانی  گیرند را می سبکی که در سطح آب قرار می

هـا   هاي مخصوصی وجود دارد که اساس کار آن در آزمایشگاه قیفکنیم.

 رو) (شکل روبهمشابه روش سرریز کردن است. 
 

 تبخیر کردن (تبلور): -3
اگر در یک بشقاب مقداري آب نمک بریزید و آن را براي مدتی در جاي 

شـود و نمـک بـه صـورت      تبخیـر مـی   گرم قرار دهید، پس از مدتی آب
مانـد. ایـن روش جداسـازي     بلورهاي کوچکی در کف بشقاب بـاقی مـی  

شود. از روش تبلور براي جدا کردن جزء  تبخیر کردن یا تبلور نامیده می
 شود. استفاده می محلول جامد در مایعجامد یک 

 تقطیر: -4
  ؟دیگر جدا کنید ها را از یک توانید آن دیگر حل شده باشند شما چگونه می یک مایع مانند الکل و آب در اگر دو 

هـا را از   تـوانیم آن  دیگر کمک کنـد. امـا مـا مـی     جدا کردن این دو مایع از یکدر تواند شما را  هاي باال نمی کدام از روش هیچ
رود تا سرانجام به جایی  دهیم، دماي آن باال می یم اکه به آب یا هر مایع دیگري گرم هنگامی دیگر جدا کنیم، اما چگونه؟ یک
بلکه فقـط  شود  نمیکند. در این حالت اگر ما باز هم به مایع گرما بدهیم، دماي آن بیشتر  رسد که شروع به جوشیدن می می

 شود. ینامیده م ي جوش نقطهکند،  که یک مایع در آن شروع به جوشیدن مییابد. دمایی  سرعت تبخیر شدن آن افزایش می

کـه آب در   کند، در حـالی  شروع به جوشیدن می C78ي جوش مخصوص به خود را دارد. مثالً الکل در دماي   هر مایع نقطه

C100 یم که بـه ایـن   دیگر جدا کن ها را از یک ي جوش استفاده کنیم و آن توانیم از همین تفاوت در نقطه جوشد. ما می می
دهـد کـه از آن بـراي جداسـازي اجـزاي       اي از دستگاه تقطیر را نشـان مـی   شود. شکل زیر طرح ساده گفته می تقطیرروش 

) بخار آن سرد شده و تبدیل بـه مـایع   2)، مایع بخار شده و شکل (1در شکل (شود.  استفاده می هاي مایع در مایع محلول
 گردد. می

 
 
 

 ها: کاربرد مخلوط 
گیرند. شیر، دوغ، آب آشـامیدنی، نفـت خـام، هـوا، خـاك،       ها قرار می کنیم در گروه مخلوط اري از موادي که استفاده میبسی

 و کار داریم.   ها سر هایی هستند که با آن ها و داروها مخلوط خون، شوینده
 شته باشد. به عنوان مثال:ناپذیري براي ما دا تواند عوارض و پیامدهاي جبران ها می ي نادرست از مخلوط استفاده

 رو شود.  آبی روبه هاي اخیر باعث شده است تا کشور عزیزمان با بحران کم ي منابع آب در سال رویه ي بی * استفاده
ي نادرست از منابع انرژي مانند نفت باعث شده است تا این منابع به سرعت تمام شده و همچنین باعـث آلـودگی    * استفاده

 تی شوند.شهرهاي بزرگ و صنع
هـا بـه شـمار     هایی از کاربردهاي غیر اصـولی مخلـوط   هاي گازدار و ... نمونه ي داروها، نوشیدن نوشابه ي خودسرانه * استفاده

 آیند.  می

 هاي از قیف دکانتور براي جداسازي اجزاي مخلوط
 .توان استفاده کرد ناهمگن مایع در مایع می

 

 جدا شدن نمک از
 آب دریاچه
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 ها در زندگی مخلوط 

 
 کنید؟ اه را پیشنهاد میتري در یک لیوان آب حل کنیم، کدام ر قاشق شکر را در مدت کوتاه 2براي آن که  -1

  کم به آب سرد اضافه کنیم. شکر را کم)  2 آب را سرد کنیم اما آن را هم بزنیم. )1 

  زنیم.آب را گرم کنیم و آن را هم ب)  4 گرم یا سرد بریزیم. کند در آب فرقی نمی) 3 

 هاي زیر درست است؟ یک از جمله کدام -2

  ایم. هر مخلوطی که درست کنیم یک نوع محلول ساخته) 1 

  شوند. ها در طبیعت به عنوان یک مخلوط شناخته می بعضی از محلول) 2 

  باشند. ها، محلول می بعضی از مخلوط) 3 

 تواند یک مخلوط باشد.  هیچ محلولی نمی) 4 

 باشد؟ یک از موارد زیر یک مخلوط می کدام -3

  چاه  آب ) 2 گاز اکسیژن )1 

  نمک خوراکی ) 4نقره  )3 

 .ي مخلوط است یک ماده. ................ي  گاه گزینه ي یک اتم باشد، آن اگر هر دایره نشان دهنده -4
 

 1(  2(  3(  4(  

 

 باشد؟ اخت مییک از مواد زیر یک مخلوط یکنو کدام -5

  آلود آب گل ) 2 غچهباخاك  )1 

  روغن در آب ) 4 شربت آبلیمو )3 

 اند؟ نشدهدهنده در کدام ماده به طور یکسان پراکنده  اجزاء تشکیل -6

 آب شور دریا در سواحل زیباي قشم  ) 2هواي گرد و غباري خوزستان در فصل پائیز  )1 

 آب موجود در ظرف خیار شور  ) 4هاي اطراف تهران  آب شیرین در چاه )3 

 باشد؟ یک محلول می کدام -7

  خاك در آب ) 4نفت در آب  ) 3الکل در آب  ) 2نشاسته در آب  )1 
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 آید؟ کدام ماده را اگر در بنزین بریزیم یک مخلوط یکنواخت به وجود می -8

  روغن ) 4 براده آهن ) 3 نمک ) 2 آب )1 

 درست بیان شده است؟» سکّه«گزینه براي   کدام -9

 یک مخلوط غیریکنواخت است.  ) 2یک عنصر باارزش است.  )1 

  باشند. میها درست  تمام گزینه ) 4یک نوع محلول است.  )3 

) کـه یـک جـزء مـایع دارد    روش از یک مخلوط غیر یکنواخـت (  ترین راحتاگر بخواهیم یک محلول را به  -10

 باشد. می ..........................................تشخیص دهیم، بهترین روش 

 حرارت دادن مخلوط  ) 2حرکت ماندن مخلوط  بی )1 

  زن سریع استفاده از هم ) 4استفاده از صافی  )3 

 شود؟ نمیا هاي زیر اجزاء آن از هم جد یک از مخلوط حرکت ماندن کدام با بی -11

  شربت معده ) 4 بنزین در آب ) 3 براده چوب در آب ) 2 نوشابه )1 

 خلوط همگن (یکنواخت) را به وجود آورند؟دیگر یک م با یک توانند نمییک از دو ماده زیر  کدام -12

  آرد و آب ) 2 سرکه و آب )1 

  الکل و آب ) 4 اکسید اکسیژن و کربن دي )3 

کنیم. بهتـرین   را جهت انجام آزمایش با هم مخلوط می» پودر گوگرد«و » براده آهن«قداري در آزمایشگاه م -13

 روش براي جدا کردن آهن اضافی از این مخلوط کدام است؟

  دهیم. مخلوط را حرارت می )1 

  داریم. مخلوط را درون لوله آزمایش بدون حرکت نگه می )2 

  آوریم. زن آن را به حرکت در می با یک هم )3 

  بریم. ربا را روي مخلوط جلو می آهن )4 

 کدام گزینه درست بیان شده است؟ -14

  .باشند ها را دارا می ها خواص محلول ي مخلوط همه )1 

  کنند. اجزاي یک مخلوط خواص خود را حفظ می )2 

  .ها از یکدیگر قابل تشخیص هستند اجزاي تمامی مخلوط )3 

  ها غیریکنواخت هستند. تمام مخلوط )4 

 کند؟ را به درستی معرفی می» ي گازدار نوشابه«کدام جمله  -15

  مخلوط غیریکنواخت از گاز در مایع است. ) 2 محلول مایع در گاز است. )1 

  یک مخلوط یکنواخت (همگن) است. ) 4 ي خالص گازدار است. یک ماده )3 
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 ؟نشده استدر کدام گزینه مخلوط نوشته شده درست معرفی  -16

  نمک و آب: مخلوط یکنواخت جامد در مایع ) 2هوا در آب دریا: محلول گاز در مایع  )1 

 روغن در آب: مخلوط یکنواخت مایع در مایع  ) 4هوا: محلول گاز در گاز  )3 

د هاي خو ا لباسه شوند. آن و سپس از آب خارج می آموزان با لباس خود وارد آب دریا شده گروهی از دانش -17

هـا مقـداري نمـک     بینند که روي لباس کنند تا خشک شود اما با تعجب می هاي ساحل پهن می را روي ریگ

 دهد. را نشان می .......................................................وجود دارد. این متن 

  محلولروش تهیه یک  ) 2شونده از حالل  جدا شدن حل )1 

 جدا کردن اجزا یک مخلوط ناهمگن  ) 4 روش تهیه یک مخلوط غیریکنواخت )3 

سرعت حل یر چندانی در یک از موارد زیر تأث قند را درون یک لیوان آب حل کنیم. کدام دو حبهخواهیم  می -18

 ؟نداردشدن قند 

  ریزیم. میآوریم و سپس پودر قند را درون لیوان آب  ابتدا قند را به صورت پودر در می )1 

  را هم بزنیم. دو حبه قند را درون لیوان آب بیندازیم و با یک قاشق، آن )2 

  تر بریزیم و سپس دو حبه قند را درون آن قرار دهیم. آب را درون یک ظرف بزرگ لیوان )3 

  زمان با انداختن قندها درون لیوان آب، به آب گرما بدهیم. هم )4 

ي  دهد، با توجه به نمودار مـاده  هاي مختلف نشان می ا درون آبر» الف«ي  نمودار زیر میزان حل شدن ماده -19

 تواند باشد؟ یک از مواد زیر می کدام» الف«

  شکر )1 

  اکسیژن )2 

 الکل  )3 

 نمک  )4 

 

 

هاست. در  اکسید درون آن هاي گازدار دارند، به خاطر حل شدن گاز کربن دي یندي تند و تیزي که نوشی مزه -20

 دهند؟ ي تند و تیز خود را زودتر از دست می ها مزه  زیر، نوشابه مناطقیک از  کدام

 هواي گرم اي با  منطقه )1 

 هواي معمولی اي با  همنطق )2 

  هواي سرداي با  منطقه )3 

  دهد. ي تند خود را از دست می باال با یک سرعت مزه ي منطقهنوشیدنی گازدار در هر سه  )4 



 

20 

 دهد. را نشان می» ب«و » الف«ي  اي دو مادهه جدول زیر ویژگی -21

 شود در آب حل می ي ذرات اندازه شود جذب آهنربا می 

 بله ریز × ي الف ماده 

 بله درشت × ي ب ماده
 

 بهترین روش براي جداسازي این دو ماده در کدام گزینه آمده است؟

  را صاف کنیم.ا دو ماده را در آب بریزیم، سپس آب ابتد )1 

  ها را از یکدیگر جدا کنیم. با استفاده از آهنربا آن )2 

  عبور دهیم.با سوراخ ریز این دو ماده را از یک غربال (الک)  )3 

 دو ماده را در آب بریزیم، سپس آب را صاف کنیم و در آخر آب صاف شده را بخار نماییم. ابتدا  )4 

نیما یک لیوان آب داغ برداشت و درون آن تا حد ممکن شکر حل کرد. سـپس او لیـوان را درون یخچـال     -22

 مکن است رخ داده باشد؟گذاشت. به نظر شما کدام اتفاق زیر م

  تر شده است. لیوان آب سبک )1 

  اند. مقداري از شکرها به صورت بلور در آمده )2 

  شود. فقط محلول سردتر می )3 

 محلول تغییر خاصی نکرده است.  )4 

 رود؟ شکل مقابل براي جداسازي اجزاي کدام مخلوط زیر به کار می -23

  مخلوط فلفل و آب ) 2مخلوط نمک و شکر  )1 

 لکل مخلوط آب و ا ) 4مخلوط نمک و آب  )3 

 
 

 

 در آب است.» الف«ي  رو مربوط به حل شدن ماده * نمودار روبه 

 پاسخ دهید: 25و  24هاي  با توجه به این نمودار به سوال 
 

 کدام جمله با توجه به این نمودار درست است؟ -24

 شود.  شونده در حالل حل می لتري از ح با گرم شدن حالل مقدار بیش )1 

  کند. شونده تغییري نمی با گرم شدن حالل مقدار ماده حل )2 

 شود.  شونده در حالل حل می تري از حل در حالل سرد مقدار کم )3 

  شود. شونده در حالل حل می ري از حلت باگرم شدن حالل مقدار کم )4 
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